
> كشفت مصادر مطلعة ان السفير التركي 
بصنعاء يقوم بتحركات مشبوهة بعيدًا عن مهامه 
الدبلوماسية كسفير وذلك بالتنسيق مع جماعة 

االخوان المسلمين »حزب االصالح«.
واك��دت المصادر ان السفير التركي قام قبل 
أسابيع بزيارة الى محافظة مأرب دون إشعار 
الجهات المعنية بهدف االطالع على معسكر يضم 
عناصر إرهابية يتم فيه تدريبها ونقلها للقتال 

في سوريا وغيرها عبر تركيا.
واوضحت المصادر ان السفير التقى عددًا من 
القيادات االخوانية والتي تشرف على إعداد تلك 
العناصر االرهابية، وبعد أن شاع خبر زيارته قام   
مع محافظ مأرب االخواني سلطان العرادة الذي 

حاول اعطاء زيارة السفير التركي الطابع الرسمي 
بزيارة محطة الغاز.

وعلمت »الميثاق« من مصادرها الخاصة ان 
السفير التركي سلم مبالغ مالية كبيرة لدعم 
وتمويل معسكرات تدريب الجماعات االرهابية 
التابعة لجماعة االخ��وان المسلمين.. وتساءلت 
المصادر عن سر عالقة السفير التركي بشركة 
توتال الفرنسية وسبب زيارتها؟ معتبرين ذلك 
ليس سوى محاولة للتغطية على السبب الحقيقي 

من وراء زيارة السفير التركي لمأرب.
واوضحت المصادر ان السفير وقيادات االخوان 
ناقشوا خ��الل االج��ت��م��اع سبل اي��ج��اد الطرق 
والممرات البرية التي تسّهل للعناصر اإلرهابية 

 عن الطرق 
ً
التحرك من والى محافظة مأرب بدال

التي أصبحت مكشوفة.
وفي ذات السياق كشفت المصادر عن وجود 
تم  بية  إرها لعناصر  كبير  تدريبي  معسكر 
استحداثه بإشراف قيادات من جماعة »االخوان«.. 
حيث يتم تدريب تلك العناصر على مختلف 
األسلحة والمتفجرات ومن ثم نقلهم للقتال في 
سوريا ومصر.. وفي واح��دة من ردود األفعال 
الغاضبة نظم المئات من المواطنين اليمنيين 
احتجاجات امام السفارة التركية بصنعاء رفضًا 
لتورط تركيا في تجنيد االرهابيين وتدريبهم 

ونقلهم للقتال في الخارج.

كشفت مصادر دبلوماسية ان الخارجية القطرية 
سحبت بعض الدبلوماسيين العاملين في سفارتها بصنعاء منذ 

قرابه الشهر.
وأرجعت المصادر أسباب هذا االجراء القطري ألمرين، االول 
اقرار الخارجية القطرية القيام ببعض التنقالت الدبلوماسية 
في سفاراتها بالدول العربية خاصة بعد كشف وسائل إعالمية 

في اليمن ومصر والسعودية واالم��ارات وجود 
دبلوماسيين قطريين في السفارات يقومون 
ب��م��ه��ام اس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة بالتنسيق م��ع جماعة 
االخوان المسلمين، أما االمر الثاني فيعود الستياء 
الشارع اليمني من الدور المشبوه الذي يقوم به 

الدبلوماسيون القطريون.
 وأوضحت المصادر ان قطر متوجسة من اي موقف  
يمني كون اليمن الدولة الوحيدة  في المنطقة التي 
ال تزال تعطيها اهمية، بينما تفرض عليها دول 
الخليج ح��ص��ارًا دبلوماسيًا خانقًا بسبب تورطها 
مع جماعة االخ��وان والجماعات االرهابية بأعمال 
تستهدف أمن واستقرار مصر والسعودية واالمارات 

والبحرين وغيرها ..
وفي ذات السياق كشفت وثيقة قطرية سرية عن 
توجيهات عليا من امير قطر الى جهاز أمن الدولة 
القطري بتكليف مندوب من الجهاز لاللتقاء بقيادة حزب 
التجمع اليمني لالصالح »االخوان« والمستشارالعسكري 
علي محسن االحمر للتنسيق وترتيب وتدريب ونقل 
اإلرهابيين من اليمن الى سوريا وشبه جزيرة سيناء المصرية..

الوثيقة التى تم تداولها على شبكة الفيسبوك والمذيلة بتوقيع 
رئيس الديوان االميري القطري والموجهة بشكل رسمي بتاريخ 
3 / 11 / 2013م برقم )10293(.. تثبت تورط جماعة 

االخ��وان في اليمن -حزب االص��الح-  والمستشار على محسن 
في تجنيد العناصر االرهابية وإرسالها الى سوريا ومصر لدعم 

الجماعات االرهابية ..
كما توضح الوثيقة رعاية قطر للجماعات االرهابية في اليمن.. 

وطالبت الوثيقة برفع تقرير تفصيلي عن الصعوبات التي 
يواجهونها في اسرع وقت..

رسلت نسخة منها 
ُ
وتشير الوثيقة -التي أ

ال��ى مكتب سمو أم��ي��ر قطر ونسخة 
لمكتب معالي رئيس الوزراء القطري- 

إلى ان جهاز االستخبارات القطرية 
ه��و م��ن ي��ش��رف على التنسيق 
والترتيب مع جماعة االخ��وان 
وال��ج��م��اع��ات االره��اب��ي��ة في 

اليمن.
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وثيقة تكشف تورط قطر مع إخوان اليمن وعلي محسن 
في رعاية اإلرهابيين وإرسالهم إلى دول المنطقة

»                « تكشف تفاصيل التحركات  السرية 
للسفير التركي وعالقته بالجماعات االرهابية

❞ التقى بقيادات إرهابية 
بمأرب لمناقشة نقل المئات 

من العناصر إلى سوريا

❞  سلم قيادات االخوان مبالغ 
مالية كبيرة لتغطية نفقات 

معسكرات »اإلخوان«

أمهلوا الداخلية 48 ساعة
مشائخ وأعيان غيل همدان يطالبون برفع األطقم المسلحة من مناطقهم

رئيسا جهازي األمن القومي والسياسي وقيادات عسكرية تزور المحافظة

اتهامات إليران والبيض والقاعدة بحرب إبادة 
الجيش واألمن في حضرموت

> أمهل مشائخ وأعيان قرى غيل همدان وزارة الداخلية 48 
ساعة لسحب أطقمها المسلحة من المنطقة..

 وعبر المشائخ واألعيان عن استيائهم من استمرار بقاء األطقم 
المسلحة والتواجد العسكري داخل أراضيهم بعد أن انسحبت 
كافة العناصر والمليشيات المسلحة وانتهاء التوتر المسلح وإتمام 
مهمة اللجان العسكرية.وقالوا في بيان لهم حصلت »الميثاق« على 
نسخة منه: »نقدر حرص الدولة على استتباب األمن واالستقرار 
ونؤكد مساندتنا لها وبالمقابل ال نخفي تنامي التذمر نتيجة 
بقاء األطقم المسلحة غير المبرر في منطقتنا وعدم التزام 

أفراد اللجان العسكرية بضوابط المهمة وما صاروا يشكلونه 
بتصرفاتهم الالمسؤولة من مضايقات للمزارعين وطالب 

 عن اإلضرار بمصالح كافة األهالي«.
ً
المدارس فضال

مهددين بالتصعيد في حال استمرار المراوغة أو الرفض 
لمطالبهم حتى ينالوا حقهم في خروج األطقم المسلحة وإخالء 
كافة المواقع األمنية المسلحة، وإلعادة الحياة الطبيعية لما كانت 
عليه قبل االحداث وقطع الطريق على المندسين والحاقدين 

ومثيري الفتن.

المكال / الميثاق / ابو احمد الحمومي

<  تشهد محافظة حضرموت  على 
ام��ت��داد رقعتها الجغرافية الواسعة 
ساحال وواد وصحراء منذ أشهر  حوادث 
مفجعة وجرائم قتل واغتياالت متواصلة 
, األ انها ازدادت بشاعة في جرائم القتل 
واالرهاب األخيرة التي خلفت العشرات من 
القتلى بينهم جنود وضباط وصف ضباط 
من رجال الجيش وجهاز االمن السياسي 
والقومي ,  واألمن المركزي واألمن العام، 
ومنها الجريمة االعنف التى شهدتها 
منطقة ) المشقاص ( مديرية الريدة  
قصيعر  التي استشهد فيها عشرات 
الجنود والضباط، ج��راء ه��ذه العملية  
الجبانة في 24 مارس 2014م ، في حين 
لم تتمكن السلطات المختصة من اعتقال  
احد أٍي من المنفذين للجريمة.الى ذلك  
وتواصال لمخطط اب��ادة رج��ال الجيش 
واألم���ن ف��ي حضرموت نفذ  ارهابيون 
اعتداًء اجراميًا جبانًا ومشابهًا كثيرًا 
لذلك الذي تعرضت له النقطة األمنية في 
مدخل مدينة شبام  قبل شهر ونصف، 

وراح ضحيته اكثر من 20 جنديًا وصف 
ضابط ،  حيث نفذ ارهابيون هجومًا على  
نقطة عسكرية  في منطقة )هينن( 
بمديرية القطن في حضرموت  الوادي 
والصحراء وبمختلف االسلحة، أسفرت عن 
استشهاد خمسة عسكريين على االقل 
بينهم قائد النقطة  وأربعة جنود وجرح  

اثنين اخرين. 
  ي��أت��ي ال��ه��ج��وم  الجمعة الماضية، 
بالتزامن مع إعالن السلطات االستنفار 
ورفع الجاهزية االمنية  تحسبًا ألعمال 
ارهابية محتملة وبعد يومين من هجوم 
للقاعدة على المنطقة العسكرية  الرابعة  
في عدن. الى ذلك تتواجد قيادات أمنية 
منذ أيام في محافظة حضرموت، حيث 
تقوم باستنفار كافة القوات تزامنًا مع 
زيارة قام بها  رئيس جهاز األمن القومي 
الدكتور علي حسن األح��م��دي ، ومعه 
رئيس رئيس الجهاز المركزي لألمن 
السياسي اللواء الركن جالل علي الرويشان 
وقائد قوات األمن الخاصة اللواء فضل بن 
يحيى القوسي وقائد العمليات الخاصة 
اللواء الركن مجلي أحمد مجيديع المرادي 

، بهدف إع��ادة ترتيب الصفوف وسد 
الثغرات وتكامل التنسيق بين األجهزة 
األمنية المختلفة لمواجهة نشاط تنظيم 
بالمحافظة بعد  المتصاعد  القاعدة 
تزايد عملياتها، ه��ذا ول��م يستبعد 
م��راق��ب��ون سياسيون ت���ورط جماعة 
البيض وإيران في تنفيذ االعتداءات التي 
تستهدف منتسبي الجيش واألم��ن في 

حضرموت بشكل خاص.
 تجدر االش���ارة ال��ى أن اف���راد نقطة 
)هينن( مديرية القطن م حضرموت قد 
ابلوا بالًء حسنًا في التصدي للمسلحين 
ال��ذي��ن باغتوهم على حين غ��رة بعد 
صالة الجمعة وقاتلوا بشجاعة، وقتلوا 
وجرحوا منهم مابين )4-6( وقد شاهد 
المواطنون الذين كانوا يسلكون الطريق 
العام -آنذاك- المهاجمين وهم ينسحبون 
ومعهم قتالهم وجرحاهم , اال ان مصدرا 
امنيًا بالوادي والصحراء، أوض��ح الى ان 
الذخيرة نفذت على رجال الجيش , االمر 
ال��ذي مكن المهاجمين من قتل خمسة 

بينهم قائد النقطة.
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